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Hol kommune  

 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR HOL 2014-2025 
 

  

UTFYLLENDE PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 
 
Tekst i ramme er juridisk bindende bestemmelser etter § 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 og 11-11 i 

plan- og bygningsloven. Tekst som ikke er rammet inn er retningslinjer. Disse vil bli vektlagt 

ved behandling av enkeltsaker. 

 

PLANOMRÅDET 

Planområdet omfatter hele Hol kommune unntatt Geiloområdet, som er omfattet av en egen 

kommunedelplan.  

PLANKARTET  

Plankartet er i målestokk 1:75.000. Utsnitt fra div. områder/grender er på baksida av 

plankartet i M1:25000. 

 

 

1.0 GENERELLE BESTEMMELSER (§ 11-9) 
 

1.1 Plankrav etter § 11-9 nr.1  

I område for bygninger og anlegg, samt LNF-områder hvor det er åpna for spredt utbygging 

av fritidsboliger, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 ikke skje før 

det foreligger godkjent reguleringsplan (områdeplan eller detaljplan).  

Plankravet gjelder a) oppføring, tilbygging, påbygging, d) bruksendring, k) vesentlig 

terrenginngrep, l) anlegg av veg, parkeringsplass og m) deling av eiendom. 

 

Kommunedelplan for Geilo skal fortsatt gjelde, og er på plankartet vist som ufarga område 

uten rettsvirkning. Arealbruk godkjent i områdeplaner for Ustaoset og Holsåsen skal gjelde. 

Kommunedelplan for Seterdalen oppheves. Tidligere vedtatte regulerings- og 

bebyggelsesplaner skal gjelde uendra etter at kommuneplanen er vedtatt.  Jf. planarkiv for Hol 

kommune. 

 

 

1.2 Unntak fra plankrav §§ 11-10 nr. 1 og 11-11 nr. 2. 

a) I byggeområder uten reguleringsplan kan oppføring av anneks/uthus/garasje, mindre tiltak 

på eksisterende bygninger (pbl. § 20-3 a og c),  utvidelse av eksisterende bolig- og 

fritidsbebyggelse, samt VA-anlegg, godkjennes uten plankrav, forutsatt at det ikke er i 

konflikt med kriteriene i pkt. 1.2.e og 2.1. 

 

b) I LNF-områder for spredt boligbebyggelse kan oppføring av husgrupper på inntil 3 

bolighus godkjennes uten plankrav, forutsatt at det ikke er i konflikt med bestemmelsene for 

boliger pkt. 2.2. og kriteriene i pkt. 3.  

Utvidelse av eksisterende boliger, garasjer, redskapshus o.l., samt oppføring av våningshus, 

kårbolig og driftsbygninger på gårdsbruk unntas fra plankrav på samme vilkår. 

 

c) I LNF-områder for spredt næringsbebyggelse kan oppføring, utvidelse og tilbygg på 

bygninger/ anlegg for næringsvirksomhet godkjennes uten plankrav- forutsatt at det ikke er i 

konflikt med bestemmelser i pkt. 3.5. 
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d). I LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse kan utvidelse og tilbygg på eksisterende 

fritidsbebyggelse godkjennes uten plankrav. Bestemmelsene for fritidsbebyggelse i pkt. 1.2.e 

og 2.1 skal gjelde. 

 

e) Eksisterende byggeområder uten plan: 

På fradelte og ubebygde enkelteiendommer kan utbygging tillates etter byggesøknad, når 

utbyggingen: 

 -  Ikke skjer på dyrka mark eller stølsvoll 

 -  Ikke fører til ny avkjøring til riksveg eller fylkesveg, og tillatelse til utvida bruk av                  

               eksisterende avkjørsel er innhenta fra vegstyremakten. 

            -  Ikke hindrer eksisterende løypetraseer eller grønnkorridorer. 

 -  Ikke nærmere vassdrag enn 50/100 meter, jf. pkt. 1.7 nedafor. 

 -  Ha en plassering og utforming som ikke skjemmer landskapet. 

 -  Ikke plasseres i område med vesentlige friluftsinteresser, sårbare områder i snaufjell   

               eller områder som er viktige for naturmangfold. 

 -  Ikke overskrider tillatt bebygd areal (BYA), jf. pkt. 2.1 b nedenfor. 

 -  Har tilfredsstillende vann-, avløps- og parkeringsløsning. 

 -  Støyforhold skal tilfredsstille krav i T-1442/2012. 

 

 

1.3 Utbyggingsrekkefølge etter § 11-9 nr. 4  

Arbeid og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1første avsnitt bokstav a, b, d, k, l og m 

kan ikke igangsettes før det er etablert: 

 - Tekniske anlegg for vannforsyning, avløp, renovasjon og el./tele. 

 - Adkomst og parkering 

 

 

1.4  Risiko og sårbarhet § 11-8 a  

Alle nye byggeområder skal i reguleringsplanen og byggesak vurderes i forhold til rasfare 

(snø- og jordras), flomfare og  radonbelastning. Dette skal utredes og ivaretas i plankart og 

bestemmelser. Jf. Kommunens  «Farekart -Hensynsoner skred og ras». Innen fareområde for   

200 års flom er det ikke tillatt med tiltak etter pbl. § 20-1 a, d, k, l og m med mindre det blir 

utført tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Vurderingene og dokumentasjonen skal 

utføres i tråd med NVE sine retningslinjer.  

 

 

1.5 Bygninger med støyfølsom bruk og støyende virksomhet etter § 11-9 nr. 6. 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 “Støy i arealplanlegging” skal legges til 

grunn ved arealplanlegging og ved behandling av enkeltsaker som gjelder oppføring av 

bygninger med støyfølsom bruk eller etablering av ny støyende virksomhet. Tilsvarende 

gjelder for vesentlig utvidelse eller oppgradering av eksisterende støyende virksomhet. 

 

 

1.6 Vannflater i vann og vassdrag § 11-11 nr. 3. 

Det tillates ikke inngrep i vann og vassdrag som reduserer vannets verdi for naturmangfold og 

utøvelsen av friluftsliv. 
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1.7 Byggeforbud langs vassdrag etter § 11-9 nr.5 og § 11-11 nr. 5. 

Dersom ikke annet følger av reguleringsplan (område- eller detaljplan), er det byggeforbud 

nærmere enn 100 m fra større vann og vassdrag i LNF-områder og langs verna vann og 

vassdrag. I byggeområder og langs mindre tjern, dammer og bekker med helårs vassføring i 

LNF-områder, som vises på N50-kart (M 1:50.000), er byggegrensa 50 m.  

 

Byggeforbudet gjelder for alle bygge- og anleggstiltak som er nevnt i plan- og bygningslovens 

§ 20-1 nr. a, d, j, k, l og m, samt for masseuttak knytta til landbruk, før arbeidet er i samsvar 

med reguleringsplan. Det er unntak for driftsbygninger i landbruket og VA-anlegg. Langs 

vann og vassdrag måles byggegrensa i horisontalplanet fra elvekant eller strandlinje ved 

gjennomsnittlig flomvannstand.  

 

Utenomhusplan som viser allmenhetens tilgang til strandsonen skal følge søknad om tiltak. D 

et er videre et krav at utbygging på disse bygninger/ anlegg ikke skal komme i konflikt med 

viktige landbruksområder, kulturlandskap, kulturminne, naturområde, viltområde eller viktige 

frilufts-/ ferdselsområder. Dette skal dokumenteres. 

 

 

1.8  Bruk av utbyggingsavtaler  § 11-9 nr.2 

Ei utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Kommunen kan bruke utbyggingsavtaler som 

verktøy i forbindelse med utbyggingsprosjekter i hele kommunen. 

Avtalene kan gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste 

tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. 

 

Rammer for bruk av utbyggingsavtaler er gitt i kommunestyrevedtak av 31.08.2006, k.sak 

71/06. Utbyggingsavtaler etter PBL kapittel 17 vil kunne omfatte:  

 Teknisk og grønn infrastruktur – herunder veg, vann og avløp, gang- og sykkelveger, 

friområder, leikeplasser og grøntstruktur. 

 Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming – herunder fordeling av boligtyper, størrelse 

på leiligheter og sikring av minstestørrelse. 

 Krav til utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan – som krav til 

livsløpsstandard, universell utforming, kvalitet, energieffektivitet.  

 Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak, blant annet: Spesielle 

infrastrukturtiltak (for eksempel eksterne veganlegg, vann- og avløpsanlegg, belysning og 

skilt, turveger, skiløyper/skibruer, trafikksikkerhetstiltak m.v.), spesielle miljø- og 

kulturtiltak (for eksempel støyskjermer, håndtering av forurensa grunn, bruk av alternative 

energikilder m.v.), organisatoriske tiltak (for eksempel etablering av velforeninger, 

organisering av privat drift og vedlikehold),  utbyggingstakt, utbyggingsrekkefølge, 

kommunal overtagelse av grunn.   
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1.9 Krav til parkeringsareal § 11-9 nr 5 

Ny fritidsbolig skal ha biloppstillingsplass for 2 biler på egen eiendom.  

Følgende parkeringskrav gjelder for utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse. Areal som er 

oppgitt, gjelder for samla areal på eiendommen:  

  Utvidelse  av eksisterende fritidsbebyggelse : m2 BYA : Parkeringskrav : 

   Utvidelse opp til  90 m2 1 parkeringsplass 

   Utvidelse over 90 m2 2 parkeringsplasser 

Unntak: - Tilbygg på inntil 15 m2 til bruk som bod, inngangsparti, do/bad og liknande - uten   

                 økt overnattingskapasitet, utløser ikke krav til parkeringsplasser. 

              -  Dersom det ikke er mulig å opparbeide parkeringsplasser for bil på egen grunn,   

                 kan kommunen godkjenne tinglyst privatrettslig avtale om rett til parkering på  

                 annen manns grunn i nærheten. Det skal være trygge gangforhold langs vegen,  

                 fortrinnsvis på samme side av vegen, evt. skal det være trygge krysningsforhold. 

      Avstandskrav og beliggenhet vurderes i hvert enkelt tilfelle ut frå stedets egenart. 

     Det forutsettes at etablering av nye parkeringsplasser innafor veglovens   

     byggegrenser langs riksveg og fylkesveg skal godkjennes av Statens Vegvesen 

 

1.10  Frikjøp av parkeringsplasser § 11- 9 nr 5 

For å løse parkeringsmangel i tidligere utbygde hyttefelt kan kommunen samtykke i at det, i 

stedet for biloppstillingsplasser på egen grunn eller felles areal, blir innbetalt et beløp pr. 

manglende parkeringsplass til kommunen for bygging av parkeringsplasser/-anlegg. 

Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfeller. De 

innbetalte midlene skal brukes til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser. 

 

1.11 Avkjørsler på riks- og fylkesveger § 11-10 nr 4 

Før godkjenning av planer og fortetting av områder med trafikk ut på riksveg/fylkesveg skal 

avkjørsler være godkjent av vegmyndighetene. Dette gjelder også tillatelse til utvida/endra 

bruk av eksisterende avkjørsel. 

Langs Rv.7, Fv.40 og Fv.50 skal evt. nye boligtomter i LNF-områder for spredt 

boligbebyggelse kunne godkjennes uten avkjørselsplan under forutsetning av at ny 

boligbebyggelse knyttes opp mot eksisterende godkjente avkjørsler. 

For avkjørsler og byggegrenser langs Rv.7, Fv.40 og Fv.50 vises det for øvrig til 

«Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud del II, 

konkretisering av riksvegnettet». 

 

 

1.12  Krav til påkobling av fritidsbygg til offentlig eller privat VA-nett  (§ 11-9 nr. 3) 

Fritidsbygg/hytter kan kreves tilkobla offentlig eller privat VA-nett når byggetomtene ligger 

langsmed tomta/ ledningsnettet går over tomta, eller at ledningsnettet ligger i rimelig nær 

avstand til hyttetomta/ bygget. Jf. PBL § 27-1, 27-2 og 27-3. 

 

1.13 Jordloven 

Innenfor arealformål avsatt til Idrettsanlegg (alpinanlegg), Fritids- og turistformål og LNF-

områder for spredt bolig-, spredt fritids- og spredt næringsbebyggelse gjelder jordlovens § 9 

(omdisponering) og § 12 (deling). 
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1.14 Krav til universell utforming  (§11-9 nr.5) 

Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved detaljplanlegging av 

byggeområder. 

 

1.15 Grønnstruktur/ Turdrag  (§ 11-9 nr.8) 

Inntegnede grøntarealer i områder for fritidsbebyggelse markerer ikke detaljerte arealer. 

Ved regulering av områder for fritidsbebyggelse skal det sikres grønne forbindelser og gode 

stier og løypenett gjennom utbyggingsområdet. Dette skal fremkomme i endelige 

reguleringsplaner. 

 

 

 

 

Retningslinje for flomvurdering 

Det er ikke tillatt med etablering av nye bygninger, som for eksempel. boliger, fritidshus, landbruksbygninger, 
industri-/nærings-/kontorbygg og skole  langs vatn og vassdrag lavere enn nivået på en 200 års flom, med mindre 
det det blir utført tiltak som sikrer nye bygninger mot flom. Jf. pbl. §28-1.  Det samme gjelder ved fornying og/eller 
re-etablering av disse bygningene. Vurderingene og dokumentasjon skal utføres av sakkyndige og være i tråd 
med NVE’s retningslinje nr. 2/2011: Planlegging og utbygging i fareområde langs vassdrag. Retningslinjene er 
tilgengelige på www.nve.no. 

 

Retningslinje for verna vassdrag 

I Hol kommune er Numedalslågen, fra Hardangervidda gjennom  Seterdalen og Dagali, varig verna vassdrag. 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, gitt ved kongelig resolusjon av 10.november 1994, gjelder der. 

Kommunen skal legge retningslinjene til grunn ved behandling av enkeltsaker og planer etter plan- og 

bygningsloven. Hensynssonen gjelder 100 meter til hver side for hovedvannstrengen til det verna vassdraget. 

Innafor hensynssonen gjelder byggeforbudssone på 100 meter. 

Retningslinje vedr. byggeforbud langs vassdrag  

Utvidelse av eksisterende boliger, næringsbygg, fritidsbebyggelse kan tillates hvis allmenhetens 

tilgang til strandsonen ikke blir redusert., jf. § 11-11 nr.5. 

 

Bygge- og inngrepsforbud langs jernbane 

Det er forbudt å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet 
fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan.  
 
 

Utbyggingsavtaler  

Kommunestyret har den 31.08.2006, K..sak 71/06, vedtatt å bruke utbyggingsavtaler som verktøy i forbindelse 
med utbyggingsprosjekter i hele kommunen. For opplysninger om forventninger til innhold, kostnadsfordeling og 
prosess vises det til saksfremlegget som kan fås fra kommunen.  

 

 

 

http://www.nve.no/
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Energiforsyning.  

Tiltakshavere for nye næringsbygninger, utleiebygninger med mer enn 10 enheter og utbyggere av nye boligfelter 
skal utrede energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannbåren varme før det blir gitt 
byggetillatelse. I nye boliger og hytter skal det være minst to oppvarmingssystem der  minst et skal være basert 
på biobrensel eller geovarme. Installering av oljekjel i nybygg eller utskifting av gamle oljekjeler med nye er ikke 
tillatt. 
 
Utforming og plassering av bygninger 

Ved utforming og plassering av bygninger skal det i størst mulig grad tas hensyn til kulturlandskapet.. 
Mønehøyde, takvinkel, form og materialbruk tilpasses nærliggende bygninger. Bygninger skal legges i balanse 
mellom skjæring og fylling, målt fra opprinnelig terrengs nivå. 
 
 

Universell utforming 

Universell utforming skal være et gjennomgående hensyn i kommunens arealplanlegging og 
byggesaksbehandling – i tråd med Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne  2009-2013. 
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2.0 BYGNINGER OG ANLEGG (§11-7 nr.1) 
 
 
 
 

 

2.1 FRITIDSBOLIGER (§ 11-9 nr. 5 og § 11-10 nr. 1) 

a) Om det ikke er vedtatt egne bestemmelser gjennom godkjent reguleringsplan, skal 

bestemmelsene i pkt. 1.2.e  og 2.1 gjelde for nybygg på eksisterende fritidstomter og 

tilbygg til eksisterende bygninger.  

 

b) Utnyttingsgrad i område uten reguleringsplan avgrenses oppover til maksimalt  

 186 m2 BYA pr. tomt. Innafor dette arealet kan summen av fritidshus og anneks være 

på inntil 150 m2 BYA.  

            Det kan bygges en fritidsbolig (med en bruksenhet) pr. tomt. På hver tomt tillates det 

maksimalt 3 bygninger.  

            Uthus/ garasje  og/eller anneks kan tillates når dette kan tilpasses eksisterende 

utbyggingssituasjon, terrengforhold og en god estetisk løsning. Anneks/ uthus kan 

ikke være større enn 30 m2. Anneks skal ikke inneholde eget kjøkken. Garasje kan 

ikke være større enn 40 m2. 

 Annen utnyttingsgrad i det enkelte område kan fastsettes i reguleringsplan. 

 

c) Deling av eksisterende tomter er ikke tillatt. Tidligere bebygde festetomter kan 

godkjennes fradelt. 

 Det tillates ikke nye tomter i eksisterende byggeområder sør for Ustevatn og mellom 

Ustaoset og Haugastøl, merka F 1 på plankartet. 

 

d) Mønehøgde for fritidsbolig skal ikke overstige 5,5 m regna fra gjennomsnittlig ferdig 

planert terrengnivå og takvinkelen skal være mellom 22 og 35 grader. Mønehøgde for 

anneks/uthus/garasje skal maksimalt være 4,5 m.  

 

e) Nye bygninger skal ha god tilpasning til terreng og landskap. Takvinkel, form og 

materialbruk skal harmonere med omkringliggende bygg. Som hovedregel skal 

benyttes naturmaterialer og mørke jordfarger på tak og fasader.  

 

f) Bygninger skal legges i balanse mellom skjæring og fylling, målt fra opprinnelig 

terrengs nivå. Maksimalt tillatt fylling i skrått terreng skal ikke overstige 1,5 m.  

 

g) Det er ikke tillatt med spir eller klokketårn. 

h) Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere turløyper og turkorridorer enn 15 meter, 

på snaufjellet, markerte høgdedrag og i våtmarksområde. 

i) Det er tillatt å gjerde inn et areal inntil 100 m2 av tomta, inkl. bygninger, under 

forutsetning av at det benyttes sauesikkert gjerde. 
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j) På område for fritidsbebyggelse (127) ved Trondsgard, Strandavatnet,   kan det på 4 

ubebygde tomter, fradelt etter 01.01.1980, godkjennes oppføring av fritidsbebyggelse. 

 

k) På område for fritidsbebyggelse (21) ved Nystølen, Nord-Skurdalen kan det på 3 

ubebygde tomter, fradelt etter 01.01.1980, godkjennes oppføring av fritidsbebyggelse. 

 

l) Område Skurdalsstølane: Det tillates inntil 100 nye tomter: 

 

 

 
 
 
 
Retningslinje for områder med fritidshus 
Ved regulering i framtidige og fortetting i eksisterende områder for fritidshus bør det utføres en områdeanalyse 
som viser at det tas hensyn til: Stier/skiløyper, grønnkorridorer, terrengtilpassing, vann- og avløpsanlegg, 
eksisterende bygningsmiljø, kulturverninteresser, veger og andre verdier i området. 
 

 

Retningslinje angående anneks 

a. Med anneks er ment bygning med bruksareal (NS3940) inntil 30 m² som fungerer sammen med hytta 
(hovedbygningen) og er tillatt benyttet til varig opphold - uten eget kjøkken.  Vilkåret er at hytta 
(hovedbygget) og annekset utgjør en hytteenhet. Mønehøgden skal være maksimum 4,5 meter.  

b. Med uthus på hytteeiendom er ment bygning som ikke skal benyttes til varig opphold. Bygningen kan 
maksimalt ha et bruksareal (NS3940) på inntil 30 m². Mønehøgden skal være maksimum 4,5 meter. 

c.   Dersom det skal oppføres to eller tre bygninger, er det forutsatt at disse blir plassert i tunform og så nær 
hverandre at de ikke kan danne selvstendige enheter og senere fradeles. 

d. Uthus og anneks, eller andre mindre bygninger, skal ha tilnærmet samme takvinkel som hytta 
(hovedbygningen).  
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2.2 BOLIGER (§ 11-9 nr.5) 

 

Innafor eksisterende boligområder kan fortetting tillates på vilkår av at det ikke kommer i 

konflikt med lokale felles areal for opphold og leik, og dersom avkjøring til offentlig veg kan 

godkjennes, jf. § 11-10 nr. 4. 

 

Ved planlegging av boligtomter skal det legges vekt på trafikksikkerhet, gang-

/sykkelvegutbygging, tilgjengelige leikområder, avstand til skole, barnehage, butikk m.v.  

Nye boliger skal ha tilfredsstillende støyforhold, jf. MD retningslinje T-1442. 

Det skal settes krav om leikeareal når det er krav om reguleringsplan som omfatter mer enn 4 

boliger/ boenheter. Leikearealene skal ligge sentralt i de områdene de skal betjene:  

 - Småbarnleikeplass, minimum 150 m2 ved betjening av 1- 10 boenheter. 

 - Nærleikeplass, minimum 1500 m2, skal betjene inntil 150 boenheter. 

 - Grendeleikeplass, minimum 5 da, ved mer enn 100 boenheter. 

 

2.3  SENTRUMSFORMÅL 

Areal avsatt til sentrumsformål i Dagali, Ustaoset, Holet, Hovet og Myrland omfatter mange  

arealbruksformål som ikke kan detaljeres på kommuneplannivå. 

Sentrumsformål omfatter bl.a.: Næringsbebyggelse, forretninger, offentlig og privat  

tjenesteyting, skoler, kirker, barnehager, boliger, grønnstruktur, idrettsanlegg og leikareal. 

Nybygg eller vesentlig utvidelse av eksisterende bygg/anlegg kan ikke skje før det foreligger  

godkjent reguleringsplan.  

 

2.4  FRITIDS- OG TURISTFORMÅL 

Områdene skal brukes til kommersielle fritids- og turistformål, herunder utleiehytter og  

leiligheter for utleie. Omfang av private fritidsboliger kan vurderes  som en %-vis utbygging  

ved utarbeiding av reguleringsplan. 

I område for camping  (103)  kan det føres opp bygninger og anlegg som er nødvendige for  

drift av campingplasser, som servicebygg, utleieenheter, teltplasser, leikeplasser, vann- og  

avløpsanlegg m.v. 

For Haugastøl stasjonsområde (inkl. område 18) skal det utarbeides reguleringsplan.    

Reguleringsplanen skal ivareta Jernbaneverkets krav til sikkerhet, samt sikre trygg og sikker 

ferdsel i området. 

 

2.5 RÅSTOFFUTVINNING 

Vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak og etablering av nye, kan bare skje etter  

godkjent reguleringsplan.  

Miljømessige konsekvenser i forhold til vassdrag, grunnvatn, støy-/støvforurensing, landbruk,  

landskap og naturmangfold skal utredes og belyses i det videre reguleringsplanarbeid.  

Uttaksnivå, etterbruk og revegetering av arealene skal avklares. Direktoratet for  

mineralforvaltning skal involveres i planarbeidet og godkjenne eventuell driftsplan. 

 

2.6  NÆRINGSBEBYGGELSE  

På arealer for næringsbebyggelse kan nyetableringer eller vesentlige utvidelser av  

eksisterende anlegg, ikke skje før området inngår i godkjent reguleringsplan. 
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2.7  IDRETTSANLEGG  (§ 11-9 nr. 5) 

Utbygging kan ikke skje før områdene inngår i godkjent reguleringsplan. 

I områder for idrettsanlegg kan det føres opp bygg og anlegg som har med direkte  

drift av idrettsanlegg å gjøre.  

 

 

2.8  GRØNNSTRUKTUR  ( 11-10 nr.3) 

Areal vist som grønnstruktur i Dagali bygdepark skal være privat areal, åpent for allmenheten. 

 

 

 

 

3.0 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (§ 11-7, nr. 5) 

 

3.1  FORBUD MOT  BYGGING  I  LNF-OMRÅDER  (§ 11-11 nr.1) 

 

På arealer som på plankartet er vist som landbruks-, natur- og friluftsområder, er det ikke 

tillatt med spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og spredt næringsbebyggelse, samt 

fradeling av eiendom, dersom formålet ikke er knytta til gårdstilknytta næringsvirksomhet. 

 

Grunneiere som driver landbrukets utmarksnæring kan bygge, rehabilitere og videreutvikle 

nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene på eiendommen. 

Støler kan rehabiliteres og videreutvikles forutsatt form, størrelse og byggehøgder i samsvar 

med stedets tradisjon for stølsbygg. Det kan åpnes for å sette opp enkle jakt-/fiske-

/tilsynsbuer/naust  når det er nødvendig for næringsmessig utnyttelse av utmarksressursene på 

eiendommen.  
 

3.2  LNF-OMRÅDER FOR SPREDT BOLIGBEBYGGELSE (§11-11 nr. 2) 

 

Det er i fem grender avsatt områder med arealformål som tillater spredt boligbebyggelse. I 

disse områdene (SB 1-5) kan boligbygging tillates, etter byggesøknad, når utbygging: 

 -  Ikke skjer på dyrka mark eller stølsvoll 

 -  Ikke kommer i konflikt med Naturmangfoldloven eller Kulturminneloven 

 -  Ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser, løypetraseer eller grønnstruktur 

 -  Ikke fører til ny avkjøring fra riksveg/fylkesveg, og tillatelse til utvida bruk av  

          eksisterende avkjørsel er innhenta fra vegmyndigheten. 

 -  Har tilfredsstillende vann-, avløps- og parkeringsløsning. 
 

Omfanget av spredt utbygging i områdene SB 1-5 skal i planperioden begrenses slik:       

      Hovet : Inntil 10 boliger    

     Holet : Inntil 10 boliger 

 Kvisla : Inntil   8 boliger  

 Skurdalen  : Inntil 10 boliger  

 Dagali : Inntil 10 boliger       

For planlegging av boliger gjelder kriteriene i pkt. 2.2. 

Jordlovens §§ 9 og 12 skal gjelde i områdene avsatt til spredt boligbebyggelse. 
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3.3  LNF-OMRÅDER  FOR SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE (SF 6,7, 8 og 9) 

           (§11-7 nr.5b og §11-11 nr.2) 

 

Innafor landbruks, natur- og friluftsområdet er det avsatt 4 områder (for spredt 

fritidsbebyggelse (SF 6 og SF 7 ved Strandavatnet, SF 8 ved Borgestølen og SF 9 i 

Seterdalen). I disse områdene kan utbygging skje når følgende hensyn er ivaretatt :  

 -  Dyrka mark skal ikke bygges på. Fritidsbebyggelse skal plasseres minst 50 meter fra       

               ytterkant av stølsvoll. 

 -  Naturmangfold og kulturverninteressene skal sikres 

 -  Tillatelse til utvida bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg er innhenta fra  

                vegmyndigheten 

 -  Krav om parkeringsplasser, både vinter og sommer, er sikra i samsvar med pkt.1.9. 

 -  Risiko og sårbarhet er tilfredsstillende utreda, og det foreligger faglig  

               dokumentasjon på at fare for snøras og jordskred ikke er sannsynlig 

 -  Eksisterende løypetraseer eller grønnkorridorer skal opprettholdes 

 -  Byggeforbud langs vassdrag som fastsatt i kommunens generelle bestemmelser,  

      pkt.1.4, skal tas hensyn til 

 -  Tilfredsstillende vann- og avløpsforhold 

I SF 6, SF 7 og SF 9 kan det etter reguleringsplan og hensyn til kultur-, landskaps-, natur-, 

vilt- og friluftsinteresser, oppføres et antall nye fritidsboliger i henhold til nedenstående liste:

 LNF-område SF 6: inntil  20 nye fritidsboliger 

 LNF-område SF 7 : inntil  10 nye fritidsboliger 

 LNF-område SF-8: 3 nye fritidsboliger på tidligere fradelte tomter 

 LNF-område SF-9: inntil 10 nye fritidsboliger 

 

Hyttebygging i LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse skal ikke være så tett som i 

byggeområder.  Det skal kunne bygges grupper av fritidsbebyggelse på inntil 5 enheter. 

Kriteriene for utforming og plassering av bebyggelsen i pkt. 2.1 gjelder tilsvarende for disse 

områdene.  

Utvidelse og tilbygg på eksisterende fritidsbebyggelse kan skje på vilkår som nevnt i 

bestemmelsenes pkt. 1.2.d og 2.1. 

Tidligere godkjente reguleringsplaner/bebyggelsesplaner i LNF-områder med spredt 

hyttebebyggelse skal gjelde uforandra  i forhold til antall fritidsboliger. Dette omfatter i alt 9 

tomter innen bebyggelsesplaner ved Nedrestølen, Halvorstølen og Store Faugeli.  

 

I tillegg kan følgende spredtliggende, ubebygde hyttetomter innen LNF-SF 6 og SF 7, fradelt 

etter 01.01.1980, godkjennes bebygd i samsvar med kriterier i bestemmelsenes pkt. 2.1: 

  -  Gnr. 42/212, 42/463, 42/464, 43/333, 32/181.  

 

 

3.4  FRADELTE, UBEBYGDE TOMTER FOR FRITIDSBEBYGGELSE  

 

Følgende spredtliggende, ubebygde hyttetomter i LNF-områder i andre deler av kommunen, 

fradelt etter 01.01.1980, kan godkjennes bebygd i samsvar med kriterier i bestemmelsenes 

pkt.1.2.e og pkt. 2.1:  

-  Gnr. 9/71, 32/169, 32/185, 48/35, 72/115, 86/19, 95/38, 96/65, 103/25. 
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3.5  LNF-områder for spredt næringsbebyggelse(S) ( §11-11 nr. 2) 

Innafor LNF-område  for spredt næringsbebyggelse (SN) kan det gis tillatelse til oppføring 

og standardheving av bygninger/anlegg for næringsvirksomhet som går ut over landbrukets 

utmarksnæringer. Annen utmarksnæring ( Landbruk Pluss) kan omfatte utleie av jakt- og 

fiskerettigheter (med husvære), utleie av støler, bruk av driftsbygninger som salgslokale for 

virksomhet som ikke er knytta til gården,  hestesenter og rideanlegg, gårdsbutikk og 

gårdskafe, naust, jakt- og fiskebuer, aktivitetsanlegg for fritids- og turistformål (opplistinga 

er ikke uttømmende).  

I LNF- SN 4 – Seterdalen (som vist på plankartet) er det tillatt med bruksendring av 

eksisterende stølsbygninger og skogskoier til utleie knytta til Landbruk Pluss. Tilbygg og 

påbygg på eksisterende bygninger er tillatt inntil maksimal bygningsstørrelse 100m2 BYA. 

Det er en forutsetning at følgende hensyn er ivaretatt : 

           -  Stølsbygninger og næringsbygg skal ha form, størrelse og byggehøyder i samsvar  

               med stedets byggetradisjoner. 

           -  Ny næringsbebyggelse skal ikke bygges på dyrka mark eller stølsvoll. 

 -  Naturmangfold og kulturverninteressene skal sikres. 

 -  Tillatelse til utvida bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg er innhenta fra  

               Vegmyndigheten. 

 -  Krav om parkeringsplasser er sikra i samsvar med  pkt. 1.9. 

 -  Risiko og sårbarhet er tilfredsstillende utreda, og det foreligger faglig  

               dokumentasjon på at snøras eller jordskred ikke er sannsynlig. 

 -  Eksisterende løypetraseer eller grønnkorridorer skal opprettholdes. 

 -  Byggeforbud langs vassdrag som fastsatt i kommunens generelle bestemmelser,  

      pkt.1.4, skal tas hensyn til. 

 -  Tilfredsstillende vann- og avløpsforhold. 

            -  Støler, driftsbygninger og næringsbygg kan ikke skilles fra hovedbruket.  

 

  

RETNINGSLINJER TIL KAP. 3.0 

Ny landbruksbebyggelse, inkl. våningshus, skal så langt det er driftsmessig forsvarlig, plasseres i tilknytning til 

eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk og eksisterende bebyggelse på gården. 

 

Gårdstilknytta næring/ stedbunden næring er å ta i bruk de naturlige ressurser som er på en gård, ei grend eller i 

et distrikt. Det er å se muligheter som, i tid og utvikling, gir et utbytte som opprettholder arbeidsplasser og 

bosetting.  

Før tiltak settes i gang kreves det avklaring av eventuelle interessekonflikter i forhold til landbruk, naturvern, 

kulturvern, viltområder, friluftsliv og landskap. 

Eksisterende bebyggelse i LNF-område kan søkes endra med ombygging eller tilbygg når det ikke etableres nye 

boenheter. 
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I medhold av plan- og bygningsloven deles utmarksnæringer i : 

1. «Landbrukets utmarksnæring» definert  som støling, beitebruk, egen jakt og fiske og foredling av fisk. 

2. «Annen utmarksnæring» (Landbruk Pluss) som f.eks. utleie av stølsbygninger/ driftshusvære, utleie av 

jakt- og fiskerettigheter,  hestesenter/ rideanlegg, gårdsbutikk/ gårdskafe, landbruksverksted, naust til 

turistformål, aktivitetsanlegg for fritids- og turistformål, opplevelsesnæring (guiding)  m.v. 

På sameiegrunn er det et generelt krav at grunneierne så langt som mulig skal samarbeide om felles tiltak. Dette 

kravet kan fravikes om det foreligger særlige grunner. 

 

Retningslinje for endring og reparasjon av eksisterende boliger i LNF-områder 

Eksisterende bygninger kan endres og repareres i samsvar med godkjent byggesak på vilkår, i samsvar med 

bestemmelsenes pkt. 1.2.b. 

 

Retningslinjer til eksisterende enkelthytter i LNF-område og nærmere enn 50/100 metersbelte til 

vann/vassdrag.  

Retningslinjene er utformet slik at de gir veiledning for dispensasjonsbehandling.  

Innenfor disse områdene tillates byggetiltak som er nødvendig for drift av landbruk. Ved alle andre byggetiltak må 

det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapitel 19. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom 

hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Fordelene skal primært knyttes til de offentlige 

hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Lovgiver har 

presisert at personlige forhold normalt ikke skal være tungtveiende.  

Det er ingen som har krav på å få dispensasjon.  

Ved dispensasjonsbehandlingen vil det bli lagt til grunn en konkret vurdering angående størrelse, utforming m.m. 

med vekt på bestemmelsene i pkt. 1.2.e og 2.1, med unntak av punktene b(utnyttingsgrad), h og i. 

Parkeringsareal inngår i grad av utnytting (2x 18m2). Dette selv om det ikke er anlagt vei eller mulighet til å 

etablere parkeringsplass på egen eiendom. 

Det vil være aktuelt å settes vilkår om plassering og andre avbøtende tiltak, herunder farge på bygninger, fjerning 
av innretninger som er skjemmende for landskapet eller til hinder for allmenn ferdsel. Muligheter for å redusere 
antall bygningsenheter pr eiendom kan tillegges vekt ved vurderingen.  
 

I de tilfellene hvor det eventuelt kan gis dispensasjon for utvidelse og/eller oppføring av uthus/anneks, vil 

kommunen legge til grunn en vurdering i forhold til beliggenhet: 

Skogsbelte: vil kunne legge til grunn en utvidelse av fritidsboligen opp til en maksstørrelse på 186m2 BYA samlet 

for eiendommen (inklusive parkering). På hver tomt tillates det maksimalt 3 bygninger (med en bruksenhet). 

Definisjon, der trær er minst 5m og har en avstand på mindre enn 20m. Skogen skal være høy og tett nok til å 

skjerme  hyttene  landskapsmessig og visuelt.  

Overgangssonen mellom skog og snaufjell: vil kunne legge til grunn en utvidelse av eksisterende fritidshytte opp 

til en maksstørrelse på 126m2 BYA samlet for eiendommen (inklusive parkering). På hver tomt tillates det 

maksimalt 2 bygninger (med en bruksenhet).  
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Definisjon tregrensen, angir slutten på en sammenhengende skog og er en øvre høydegrense hvor det vokser 

trær og skogtettheten nærmer seg null. Høyden av trærne må være mer enn 2-3 meter og avstanden mellom 

trærne må være mindre enn 30 meter for å kunne definere vegetasjonen som skog. 

Snaufjell og andre sårbare landskapsområde: vil kunne legge til grunn en utvidelse av eksisterende fritidshytte 

innenfor denne planperioden med inntil 15m2 BYA, begrenset opp til en maksstørrelse på 126m2 BYA samlet for 

eiendommen (inklusive parkering). På hver tomt tillates det maksimalt 2 bygninger fordelt på hytte og 

uthus/utedo. Uthus/utedo kan ikke være større enn 10m2.  

Bebyggelse som ligger både i LNF-område og innenfor 100-meter/50-meters belte: 

Bygninger i denne sonen kan ikke beregne å få lik utnyttingsgrad som andre bygninger i LNF-område. 

For fritidsbebyggelse som ligger i 100-meters/ 50- meters belte langs vassdrag, skal eventuell utvidelse søkes 

utført på baksiden av eksisterende bebyggelse i forhold til vannet. 

 

 

Retningslinje for  LNF-områder  spredt fritidsbebyggelse. 

Områder hvor det er ønskelig med begrensa hytteutbygging,  er avsatt som LNF-områder der spredt  
fritidsbebyggelse er tillatt. Dette gjelder 4 områder (SF 6, SF 7,  SF 8 og SF 9.  Hyttebygging i LNF-SF-områdene  
skal ikke være så tett som i byggeområdene.  Det skal kunne bygges grupper av fritidsbebyggelse på inntil          
5 enheter.   Til sammen skal det kunne bygges inntil 43 nye fritidsboliger  i de fire  LNF-sonene i den neste 12-
årsperioden. 

 

Retningslinje for stølsvoller / eldre gårdsbebyggelse 

Et viktig mål er å ta vare på den kulturrikdommen og det kulturlandskapet som kommunen har. Manglende drift 
og lite bruk fører ofte til forfall og etter hvert «nedfall» av bygninger på stølsvoller.  Kommunen ønsker å legge 
føringer for å ta vare på bygningers opprinnelige særpreg og bevare stølsvoller som del av variert kulturlandskap, 
samtidig som vi ønsker å legge til rette for tilpasninger til dagens landbruk. 

Det kan gis tillatelse til restaurering/ gjenoppbygging av eksisterende bebyggelse på stølsvoll for å ta vare på 
bebyggelsen i kulturhistorisk perspektiv.  

Det kan gis tillatelse til oppføring av 1 stølsbu på stølsvoll, som del av driftsgrunnlaget for landbrukseiendommen 
der det ikke er stølsbu fra før, eller ikke er mulighet for restaurering eller gjenoppbygging. Stølsbua kan ha et 
bebygd areal (BYA) på inntil 100 m2 . Før stølsbua kan godkjennes, skal det foreligge dokumentasjon for behovet 
for stølsbu i forhold til drift av næringsvirksomheten. 

Verken areal eller bebyggelse på setervoller kan fradeles. 

 

Nye bygg i et gårdstun eller i et gårdsmiljø skal planlegges og utformes slik at områdets preg opprettholdes. Hol 
kommune meiner det er viktig at nye bygg tilpasses øvrig bebyggelse på tunet.  

 

Retningslinje for båtnaust 

Gamle båtnaust bør tas vare på / restaureres innafor tradisjonell størrelse for å ta vare på kulturhistorie og for 
utøvelse av jakt, fiske og friluftsliv. Det kan gis tillatelse til oppføring av naust på følgende vilkår: 

1. Det skal foreligge dokumentasjon på at naustet er nødvendig for utøvelse av næringsvirksomheten. 

2. Naustet kan ha et bebygd areal (BYA) på inntil 20 m2.  

3. Plassering av naustet skal tilpasses terrenget slik at inngrepet blir minst mulig. 
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4.0 HENSYNSSONER (§11-8) 

 

4.1 Faresoner. Sikringssoner (§11-8 a).  Støysoner ( § 11-9 nr.6)   

 

Sikringssone for ras og steinsprang 

Før tiltak etter pbl. § 20-1 a, d, k, l, og m kan settes i verk i disse sonene skal områdene 

risikovurderes. Nye skogsbilveier og utbedring av eksisterende skal ikke skje uten at det er 

tatt hensyn til ras. Ovenfor eksisterende bolig-/fritidsbebyggelse kan det bare foretas 

småflatehogst/gruppehogst innenfor fareområdet. 
 
 

Sikringssone for nedslagsfelt drikkevann 

Innen område angitt som «Hensynssone, Sikringssone-Nedslagsfelt drikkevann» (med mulig 

fare for forurensing av grunnvann og drikkevann), kan det ikke drives tiltak (jf. § 1-6), 

oppføres bygg eller anlegg som kan forurense/ gi negativ innvirkning på 

drikkevannskvaliteten.  

 

 

Støysone ved skytebane (§ 11-9 nr.6) 
Innen område ved skytebaner, angitt som støysone «Støy rød sone» i støyberegninger 

gjennomført i samsvar  Støyretningslinje T-1442/2012, er det ikke tillatt med oppføring av 

støyfølsom bebyggelse. Støyretningslinje T-1442/2012 skal også legges til grunn ved 

vurdering av støyfølsom bebyggelse i gul sone. 

 

. 

 

4.2 Båndlagte områder (§11-8 d) 

 

Følgende områder er båndlagt etter Naturmangfoldloven av 19.juni 2009 : 

 -  Hardangervidda nasjonalpark 

 -  Hallingskarvet nasjonalpark 

-   Skaupsjøen – Hardangerjøkulen landskapsvernområde 

 -  Fødalen landskapsvernområde 

 -  Nedre Flyvatnet naturreservat 

 -  Branden naturreservat 

 -  Hovsfjorden naturreservat 

 -  Grothovdmyran naturreservat 

I disse områdene gjelder egne forvaltningsplaner/ verneforskrifter. 
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4.3 Krav til felles regulering (§11-8 e) 

 

Det er krav om felles reguleringsplan for de arealer som på plankartet er vist som  

gjennomføringssoner. Dette gjelder følgende arealsoner:  

-  Gnr. 8/1, 8/3 og 97/4 ved Dagali Skiheis (Område 55).  

-  Gnr. 100/1, 101/1, 98/1og 97/4, Dagali (Område 29,100). 

-  Gnr. 47/2, 47/10, 47/14, 52/180, 81/1, 84/1, 85/1, 85/2, Skurdalsstølane ( Område 42). 

-  Areal i Nord-Skurdalen, Oddestølen/Raneistølen (Område 124). 

-  Aasremmenden Sør  ( Område 136 i Nord-Skurdalen). 

-  Område  Kvisla/Hingsavegen (Område 24/78). 

 

 

 

 

 

Retningslinjer  for sone med særlig angitte hensyn 

 

 Hensynssone – Bevaring naturmiljø: Nasjonalt villreinområde :  

Innafor område angitt som «Bevaring naturmiljø – nasjonalt villreinområde» er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, 
herunder motorferdsel og oppføring av bebyggelse og installasjoner som reduserer villreinens levekår.  

Ved behandling av søknader om tiltak innen nasjonalt villreinområde skal vedtatte retningslinjer i Regional plan 
for Hardangervidda og Regional plan for Nordfjella legges til grunn. Det skal ikke etableres nye fritidsbygg i 
nasjonalt villreinområde. Etter en nærmere vurdering kan det gis dispensasjon for ombygging og mindre tilbygg 
på eksisterende fritidsbygg, samt riving av gamle bygg for oppføring av nye med samme størrelse. 

Etablering av nye stier og løyper i hensynsonen skal bare skje unntaksvis, og da etter nøye vurdering i forhold til 
villreininteressene. 

 

 Hensynssone – Bevaring naturmiljø: Randområde : 

Vedtatte retningslinjer i Regional plan for Nordfjella skal legges til grunn ved vurdering av byggetiltak, nye stier og 

løypetraseer veger og utmarksnæring. I randområde til nasjonalt villreinområde skal det kunne legges vekt på 

reiselivets arealbehov, så vel som villreinens behov 


